
Abstrakt 
 

Předkládána diplomová práce na téma „Smluvní autonomie při konstrukci druhů akcií 

a její limity“. Cílem této práce byla analýza tuzemské právní úpravy druhu akcií a snaha 

o objasnění těchto limitů při jejich tvorbě. K dosažení tohoto cíle se autor pokusil o výklad mezí 

právních norem za podpory odborné literatury a komparací se zahraničními právními řády, 

zejména pak s Velkou Británií. 

Cíl práce se podařilo naplnit. Stěžejní ustanovení byla analyzována a byly vytyčeny 

limity, ve kterých lze druhy akcií vydávat. Autor práce pak dospěl k závěru, že současná právní 

úprava by za účelem dosažení právní jistoty a odstranění nesouladu praktické a teoretické 

úrovně zasloužila novelizaci. Ta v době zpracování této práce předložena ve zdařilé podobě 

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 207. 

První kapitola se zabývá pojmem a definicí akcie, zejména jako části základního 

kapitálu, jako souboru členských práv a povinností akcionáře a jako cenného papíru. 

Druhá kapitola pak reflektuje historickou genezi druhů akcií na našem území a zabývá 

se upravenými druhy akcií v zákoně o obchodních korporacích, tj. akciemi kmenovými 

a prioritními. 

Ve třetí kapitole jsou pak rozebrány akcie se zvláštními právy, zejména akcie 

s rozdílným, pevným nebo podřízeným podílem na zisku či likvidačním zůstatku, divizní akcie, 

akcie s rozdílnou vahou hlasů a další druhy jako jsou zaměstnanecké akcie, akcie s rozhodčí 

doložkou, diamantové akcie a akcie s právem veta. Součástí této kapitoly jsou pak limity, 

v jejichž rámci lze akcie vydávat. Těmi jsou zákaz odebírání definičních práv, inkorporace 

pouze účastnických práv, nemožnost konstrukce druhu spojením akcie s povinností, zásada 

stejného zacházení s akcionáři a zákaz vydávání úrokových a zlatých akcií. Je pak také rozebrán 

soudní přezkum obsahu zvláštních práv spojených s akciemi. 

Ve čtvrté kapitole je rozebrána úprava akcií ve Velké Británii. Nejdříve je krátce popsán 

základního kapitál, role akcií v britském právu a následně jsou rozebrány tamní druhy akcií, 

zejména kmenové akcie (ordinary shares), akcie bez hlasovacího práva (non-voting shares), 

akcie s právem na odkup (redeemable shares), různé modifikace prioritních akcií (preference 

shares), zaměstnanecké akcie (employee shares), hlavní akcie (master shares), zakladatelské 

akcie (subscriber shares, founder shares) a akcie s odloženými právy (deferred shares). 

 


